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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

uue poliitika väljatöötamise kohta arengukoostööks Ladina-Ameerikaga
(2011/2286(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse deklaratsioone, mis on vastu võetud Ladina-Ameerika ja Kariibi mere 
piirkonna ning Euroopa Liidu riigipeade ja valitsusjuhtide kuuel seni toimunud 
tippkohtumisel Rio de Janeiros (28. ja 29. juunil 1999), Madridis (17. ja 18. mail 2002), 
Guadalajaras (28. ja 29. mail 2004), Viinis (12. ja 13. mail 2006) ja Limas (16. ja 17. mail 
2008) ning Madridis (17. ja 18. mail 2010),

– võttes arvesse Ibero-Ameerika riigipeade ja valitsusjuhtide 21. tippkohtumisel 28. ja 
29. oktoobril 2011. aastal Asunciónis (Paraguay) vastu võetud deklaratsiooni,

– võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni 
(UNFCCC) ja selle Kyoto protokolli ning Kopenhaagenis toimunud ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni osaliste 15. konverentsi tulemusi,

– võttes arvesse Monterrey deklaratsiooni (2002), arengu rahastamise Doha konverentsi 
(2008), Pariisi deklaratsiooni (2005) ja Accra tegevuskava (2008),

– võttes arvesse 8. septembri 2000. aasta ÜRO aastatuhande deklaratsiooni, mis sätestab 
aastatuhande arengueesmärgid kriteeriumidena, mille rahvusvaheline üldsus on 
kollektiivselt vaesuse likvideerimiseks välja töötanud;

– võttes arvesse 2011. aasta detsembris Busani kõrgetasemelisel kohtumisel arenguabi 
tõhususe teemal vastu võetud deklaratsiooni ja tegevuskava,

– võttes arvesse ÜRO säästva arengu konverentsi (Rio+20) ettevalmistusprotsessi,

– võttes arvesse 13. ja 14. mail 2009. aastal Prahas toimunud Rio Grupi ja Euroopa Liidu 
ministrite 14. kohtumise ühisavaldust,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 208, milles sätestatakse: „Liidu 
arengukoostöö poliitika põhieesmärgiks on vaesuse vähendamine ja pikemas perspektiivis 
selle kaotamine. Liit võtab arengukoostöö eesmärke arvesse muu sellise poliitika puhul, 
mida ta rakendab ja mis tõenäoliselt mõjutab arengumaid”,

– võttes arvesse Euroopa konsensust arengu küsimuses1,

– võttes arvesse 2007. aasta vastastikuse täiendavuse ja tööjaotuse tegevusjuhendit,

– võttes arvesse Euroopa Liidu Nõukogu 8. detsembri 2009. aasta järeldusi ELi ja Ladina-
Ameerika suhete kohta,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 

                                               
1 ELT C 46, 24.2.2006, lk 1. 
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1905/2006, millega luuakse arengukoostöö rahastamisvahend1,

– võttes arvesse komisjoni 12. juuli 2007. aasta dokumenti (E/2007/1417) piirkondliku 
programmitöö kohta Ladina-Ameerika jaoks (2007–2013) ja selle vahehindamist,

– võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2009. aasta teatist „Euroopa Liit ja Ladina-
Ameerika: partnerid üleilmsel tasandil” (COM(2009)0495),

– võttes arvesse komisjoni 15. septembri 2009. aasta teatist „Poliitikavaldkondade 
arengusidusus: tervet Euroopa Liitu hõlmava poliitikaraamistiku kehtestamine” 
(COM(2009)0458) ning üldasjade ja välissuhete nõukogu 17. novembri 2009. aasta 
järeldusi poliitikavaldkondade arengusidususe kohta ja abi tõhususe tegevusraamistikku,

– võttes arvesse komisjoni 10. novembri 2010. aasta rohelist raamatut „Kaasavat 
majanduskasvu ja säästvat arengut toetav ELi arengupoliitika. ELi arengupoliitika mõju 
suurendamine” (COM(2010)0629),

– võttes arvesse komisjoni 13. oktoobri 2011. aasta teatist „Muutuste kava ELi 
arengupoliitika mõju suurendamiseks” (COM(2011)0637),

– võttes arvesse komisjoni 20. augusti 2009. aasta teatist Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule „SKP täiendamine. Edu mõõtmine muutuvas maailmas” (COM(2009)0433),

– võttes arvesse ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
luuakse arengukoostöö rahastamisvahend (COM(2011)0840, SEC(2011)1469, 
SEC(2011)1470),

– võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule „Aafrika, Kariibi 
mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide ning ülemeremaade ja -territooriumidega 
ajavahemikus 2014–2020 tehtava ELi koostöö rahastamist (11. Euroopa Arengufond) 
käsitleva mitmeaastase finantsraamistiku ettevalmistamine” (COM(2011)0837, 
SEC(2011)1459, SEC(2011)1460),

– võttes arvesse ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
luuakse partnerluse rahastamisvahend koostööks kolmandate riikidega (COM(2011)0843, 
SEC(2011)1475, SEC(2011)1476),

– võtta arvesse komisjoni 29. juuni 2011. aasta teatist „Euroopa 2020. aasta strateegia 
aluseks olev eelarve” (COM(2011)0500) ja komisjoni sama kuupäeva dokumenti 
„Euroopa 2020. aasta eelarve: praegune rahastamissüsteem, probleemid, osalistega 
konsulteerimise tulemused ja eri valikuvõimalused horisontaalsete ja valdkondlike 
põhielementide kohta” (SEC(2011)0868),

– võttes arvesse ühisteatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule „EL kui ülemaailmne 
partner: Uus lähenemisviis ELi välistegevuse rahastamisele”, (COM(2011)0865),

– võttes arvesse ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
luuakse arengukoostöö rahastamisvahend (COM(2011)0840, SEC(2011)1469, 

                                               
1 ELT L 378, 27.12.2006, lk 41.
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SEC(2011)1470),

– võttes arvesse Euroopa – Ladina-Ameerika Parlamentaarse Assamblee (EuroLat) 
resolutsioone ja eelkõige 18. ja 19. mail 2011. aastal Montevideos Uruguays peetud 
viiendal korralisel täiskogu istungil heaks kiidetud resolutsioone Euroopa Liidu ja Ladina-
Ameerika kaubandussuhete väljavaadete kohta ning töökaitse ja tööhõivevõimaluste 
loomise – eriti naistele ja noortele – strateegia kohta,

– võttes arvesse 15. novembri 2001. aasta resolutsiooni globaalse partnerluse ja ühise 
strateegia kohta ELi ja Ladina-Ameerika suhetes, 27. aprilli 2006. aasta resolutsiooni 
Euroopa Liidu ja Ladina-Ameerika tugevdatud partnerluse kohta ja 24. aprilli 2008. aasta 
resolutsiooni Euroopa Liidu ning Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkonna riikide 
viienda tippkohtumise kohta Limas1,

– võttes arvesse oma resolutsioone ELi strateegia kohta suhete arendamiseks Ladina-
Ameerikaga2, ELi kaubandussuhete kohta Ladina-Ameerika riikidega3 ja ELi 
arengupoliitika mõju suurendamise kohta4,

– võttes arvesse uuringut ELi uue poliitika kohta arengukoostööks Ladina-Ameerikaga: 
rõhuasetus sotsiaalsel ühtekuuluvusel, piirkondlikul integratsioonil ja lõunapoolsete 
riikide omavahelisel koostööl (2011. aasta detsember),

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

– võttes arvesse arengukomisjoni raportit ja väliskomisjoni arvamust (A7-0000/2012),

A. arvestades, et nagu on määratletud Lissaboni lepingus, on arengukoostöö üldine eesmärk 
kaotada vaesus ja edendada jätkusuutlikku majanduslikku ja sotsiaalset arengut, mis 
hõlmab aastatuhande arengueesmärkide saavutamist (AAE) aastal 2015;

B. arvestades, et iga kolmas Ladina-Ameerika elanik – 180 miljonit inimest – elab veel 
allpool vaesuspiiri ja et kümme selle piirkonna riiki on endiselt 15 maailma kõige suurema 
ebavõrdsusega riigi hulgas5;

C. arvestades, et uue arengukoostöö poliitika väljatöötamisel tuleb arvesse võtta iga riigi 
konkreetseid prioriteete ja vajadusi ning et EL peab vaesuse vastu võitlemise ning 
piirkondliku ja maailma arengu eestvedajana tegema koostööd keskmiste tuludega 
riikidega;

D. arvestades, et Ladina-Ameerika ja EL moodustavad kahepoolse strateegilise partnerluse, 
mis põhineb ühistel väärtustel ning inimõiguste ja põhivabaduste austamisel; arvestades, 
et EL on peamine investor ja teine kaubanduspartner, samuti peamine arenguabi andja, 
kes annab 53% kogu piirkonnale antavast ametlikust arenguabist (AAA);

                                               
1 EÜT C 140 E, 16.3.2002, lk 569.
2 ELT C 81 E, 15.3.2011, lk 54.
3 ELT C 12 E, 15.1.2011, lk 245.
4 P7_TA(2011)0320.
5 Ladina-Ameerika ja Kariibi mere riikide majanduskomisjoni ja OECD andmed.
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E. arvestades, et EL osutab partnerluslepingute ja oma arenguabi kaudu jätkuvalt 
märkimisväärset abi piirkonna arendamise ja stabiliseerimise protsessile; et asjaolu, et ta 
võiks oma abi lõpetada, kui kõnealuse protsessi tulemused konsolideeruvad, on põhjus 
tõsiselt muretseda;

F. arvestades, et võitlus – eriti naiste ja rahvusvähemuste – vaesuse, ebavõrdsuse, tõrjutuse ja 
diskrimineerimise vastu ning sotsiaalse ühtekuuluvuse ja inimõiguste edendamine on 
jätkuvalt ELi ja Ladina-Ameerika strateegilise partnerluse põhiprioriteet;

G. arvestades, et ELi üldine soodustuste süsteem on arengukoostöö, vaesuse vähendamise ja 
inimõiguste edendamise põhitöövahend; pooldades seda, et praegune üldise soodustuste 
süsteemi reform peab tõhusalt ja sidusalt kaasa aitama kõnealuste eesmärkide 
saavutamisele, tagades kasu vähim arenenud riikide tootjatele; arvestades, et praeguses 
üldise soodustuste süsteemi reformis ei tohi seada abikõlblikkuse tingimuseks 
kriteeriumit, mis on seotud SKPga elaniku kohta; märkides, et kõik riigid on vabad 
sõlmima või mitte sõlmima kahepoolseid vabakaubanduslepinguid ELiga ja et seega 
peavad nad saama jätkuvalt kasutada üldist soodustuste süsteemi, kuni nad täidavad 
asjaomaseid tingimusi;

H. arvestades hariduse ja väljaõppe, samuti riikliku tervishoiu teenuste üldise kättesaadavuse 
elulist tähtsust vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemisel;

I. arvestades, et Ladina-Ameerika on maailma üks vägivaldsemaid piirkondi, ja et selliste 
nähtustega nagu uimastiäri seotud kuritegevus ja organiseeritud kuritegevus on jätkuvalt 
piirkonnas väga raske probleem, mis kujutab ohtu piirkonna arengule;

1. tuletab meelde, et kuigi ülemaailmse majandus- ja finantskriisi mõju on Ladina-
Ameerikas olnud vähem tõsine kui teistes piirkondades, on ebavõrdsuse näitajad ja 
vaesuse määr endiselt väga kõrged, ja piirkonna edusammud kuue aastatuhande 
arengueesmärgi saavutamisel on ebapiisavad;

2. on seisukohal, et mõne Ladina-Ameerika riigi majanduslike ja tehnoloogiliste 
edusammude tõttu on vaja ELi arengukoostöö eesmärgid uuesti läbi mõelda; nõuab 
koostöö ümberorienteerimist, mitte selle vähendamist või peatamist; rõhutab, et meie ees 
on ühised probleemid, mida lahendame mitmepoolsete suhete tugevdamise abil;

3. peab vajalikuks kavandada koostöövahendid ja -eesmärgid iga riigi kohta eraldi, 
koondades ressursid kõige haavatavamatesse riikidesse ja parandades 
poliitikavaldkondade arengusidusust;

4. palub komisjonil ja nõukogul säilitada arengukoostöö rahastamisvahendi raames Ladina-
Ameerikaga tehtava koostöö maht aastatel 2014–2020 kolmandiku tasemel geograafilises 
jaotuses ette nähtud kogusummast;

5. väljendab heameelt komisjoni ettepanekus esitatud abi diferentseerimise ja koondamise 
põhimõtte üle; nõuab tungivalt, et diferentseerimine peab toimuma järk-järgult 
programmitöö etapis – nii abisaajates riikides kui ka koostöövahendites –, arendades välja 
teisi koostöövorme, mis sobivad keskmiste tuludega riikidele paremini;
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6. nõuab, et igasugune võimalik vahendite ümberpaigutamine peab olema suunatud 
geograafilistele vaesuse kaotamisega tegelevatele programmidele piirkonna väikeste 
tuludega riikides ja keskmiste tuludega riikides;

Keskmiste tuludega riikide tähtsus — vaja on diferentseeritud lähenemist

7. taunib komisjoni ettepanekut arengukoostöö rahastamisvahendi kohta, mis jätab üksteist 
keskmiste tuludega Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkonna riiki kahepoolsetest 
programmidest välja; tuletab meelde, et Ladina-Ameerika riigid on sissetuleku poolest 
inimese kohta maailma kõige ebavõrdsemate riikide hulgas ja et püsiv ebavõrdsus tekib 
vähese sotsiaalmajandusliku liikuvuse tingimustes; rõhutab, et see on väga ebaühtlase 
tasemega riikide rühm ning et järelikult tuleb säilitada diferentseeritud koostöö, mis 
põhineb kooskõlastamisel ja poliitilisel dialoogil;

8. palub komisjonil ja nõukogul diferentseerimise põhimõtte raames läbi viia objektiivne ja 
läbipaistev analüüs arengutaseme hindamiseks kasutatavate näitajate läbivaatamiseks ja 
laiendamiseks, piirdumata ainult tulutasemega, vaid tõlgendades majanduskriteeriumeid 
teiste tegurite seisukohast, nagu ECHO vaesuse, kaitsetuse ja kriisi näitaja, Gini ja 
ebavõrdsuse koefitsient; hoiatab, et riikide klassifitseerimine nende sissetulekutetaseme 
järgi põhineb arvutustel, mis varjavad ebavõrdsust ja vaesust;

9. nõuab kõnealuseid näitajaid arvesse võttes tungivalt, et EL jätkaks tulevase arengukoostöö 
rahastamisvahendi kahepoolset koostööd vähemalt Colombia, Ecuadori ja Peruuga;

10. palub komisjonil esitada uue arengukoostöö rahastamisvahendi jõustumisest ülejäänud 
üheteistkümnele keskmiste tuludega riigile kahepoolse abi andmise järkjärguliseks 
lõpetamiseks järjekindel strateegia, milles arvestataks järgmisi kriteeriumeid:

– sotsiaalse ühtekuuluvuse tugevdamiseks mõeldud kahepoolse abi valdkondliku 
rõhuasetuse otsene sidumine eesmärkidega, eelkõige kaasrahastamisena antava abi 
kaudu sissetulekute ja võimaluste ebavõrdsuse vähendamise aktiivsele poliitikale ja 
programmidele, samuti teistele edasijõudnumatele konkurentsivõimet ja säästvat 
arengut toetavatele programmidele, mis hõlmavad tehnoloogia- ja teadus- ning 
tehnilise abi koostöö edendamist; eesõiguslik juurdepääs temaatilise koostöö 
programmidele; stiimul tagasimakstava abi andmisele ja stipendiumiprogrammidele;

– prioriteetide kindlaksmääramine kahepoolse ja kahe piirkonna vahelise dialoogi kaudu 
riikide ametivõimude ja kodanikuühiskonnaga;

– kahepoolse koostöö säilitamine abi eraldamise näitajatele ja iga riigi olukorrale 
kohandatud üleminekuperioodil kestusega kuni neli aastat;

11. rõhutab, et partnerluse rahastamisvahendit on vaja suurendada rohkem kui 1 000 miljoni 
euro võrra, et toetada uut koostöömudelit keskmiste tuludega riikide ja kõrgemate 
keskmiste tuludega riikide (KKTR) jaoks, tagades rahaliste vahendite ettearvatavuse, 
koguselise arvestamise ja kontrollimise;

Võitlus vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu
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12. on seisukohal, et suur ebavõrdsus ja tõhusa sotsiaalkaitsemehhanismi puudumine on 
suurim takistus piirkonna demokraatia kindlustamisele ning õiglase ja jätkusuutliku 
majanduskasvule, mistõttu palub koondada abi rohkem valitsemisele ja sotsiaalsele 
ühtekuuluvusele;

13. rõhutab, et oluline on säilitada eesmärk, et 20% abist antakse haridus- ja 
tervishoiuprogrammidele;

14. on seisukohal, et arengukoostöö rahastamisvahendi temaatilises, riikide ja piirkondade 
programmitöös tuleb tõhusamalt sisse tuua sotsiaalse ühtekuuluvuse eesmärgid, toetades 
põhiliselt õiglasemat rahandus-, maksu- ja sotsiaalpoliitikat, mis edendavad võrdsust, 
avalike teenuste kättesaadavust ja inimväärset tööd;

Poliitikavaldkondade arengusidusus

15. tuletab meelde Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 208 määratletud 
poliitikavaldkondade arengusidususe tähtsust vaesuse kaotamise, majanduslike ja 
sotsiaalõiguste edendamise, keskkonnakaitse, hea valitsemistava ning säästva ja kaasava 
arengu jaoks;

16. tuletab meelde, et assotsieerimislepingud on võimas stiimul piirkondlikus integratsioonis; 
väidab, et sidususe puudumine poliitikameetmetes seab selle protsessi ohtu;

17. tuletab meelde, et kodanikuühiskonnal on keskne roll demokraatia kindlustamisel ja 
arengupoliitika kindlaksmääramisel, rakendamisel ja kontrollimisel Ladina-Ameerikas; 
avaldab kahetsust, et praegustes koostööprogrammides on sellele omistatud vähe tähtsust 
ja eraldatud vähe vahendeid;

Vägivald ja kuritegevus

18. väljendab muret piirkonnas valitseva suure kuritegevuse ja vägivalla mõju pärast 
ühiskonnale; peab vajalikuks kindlaks määrata strateegia selle majanduslike, sotsiaalsete 
ja poliitiliste põhjuste vastu võitlemiseks;

Kliimamuutused

19. väljendab muret kliimamuutuse mõju pärast säästvale arengule, elurikkuse kaitsele, 
metsade hävitamisele ja põllumajanduslikule tootmisele Ladina-Ameerikas;

20. tuletab meelde, et kliimamuutused tähendavad Ladina-Ameerikale lisakoormust ja et on 
vaja kiiresti finantseerida meetmeid kliimamuutuse vastu võitlemiseks, selle mõju 
leevendamiseks ja sellega kohanemiseks;

Erasektor ja infrastruktuurid 

21. rõhutab, kui tähtis on Ladina-Ameerika investeerimisrahastu, mille prioriteedid on 
energiatõhusus, taastuvenergia, transport, elurikkuse kaitse ja VKEde toetamine, ning 
toonitab selle olulist rolli piirkondlikus integratsioonis ja piirkonna rahvusvahelise 
konkurentsivõime tegevuskavades;
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Diferentseeritud koostöö: teadus- ja tehnoloogiaalane uurimistegevus

22. palub tugevdada koostööd mõnede keskmiste tuludega riikidega teaduse, tehnoloogia ja 
innovatsiooni alal programmi „Horisont 2020” raames;

23. on veendunud, et teadust, tehnoloogiat ja innovatsiooni käsitleva range dialoogi 
käivitamine võib soodustada Euroopa – Ladina-Ameerika innovatsiooni ja teadmiste ala 
loomist;

Piirkondliku, lõunapoolsete riikide omavahelise ja kolmepoolse koostöö edendamine

24. palub komisjonil põhjalikumalt kaaluda lõunapoolsete riikide omavahelise koostöö 
integreerimist oma koostööpoliitikasse;

25. kordab kolmepoolse koostöö tähtsust ja selle põhirolli aastatuhande arengueesmärkide 
saavutamisel, vaesuse kaotamisel, tööhõive ja soolise võrdõiguslikkuse, hariduse, 
sotsiaalse ühtekuuluvuse, põllumajanduse ja säästva arengu edendamisel;

26. on seisukohal, et lõunapoolsete riikide omavaheline koostöö ja kolmepoolne koostöö 
peab olema Tšiilis toimuva ELi ning Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkonna riikide 
seitsmenda tippkohtumise keskne teema, mis on selgeks jätkuks Madridi tippkohtumise 
lõppjäreldustele;

o

o o

27. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.
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SELETUSKIRI

Lissaboni lepingus on kindlaks määratud, et liidu tegevus rahvusvahelisel tasandil põhineb 
muu hulgas inimõiguste universaalsuse ja jagamatuse põhimõttel, inimväärikuse austamisel 
ning võrdsuse ja solidaarsuse põhimõttel. Samuti on selles märgitud, et liit püüab arendada 
suhteid ja partnerlust kolmandate riikidega, toetades arenguriikide säästvat majanduslikku, 
sotsiaalset ja keskkonna-alast arengut, pidades esmaseks eesmärgiks vaesuse kaotamist.

Raportöör on veendunud, et ELi arengukoostöö poliitikal ja eelkõige liidu poliitikameetmete 
sidususel on põhiroll aastatuhande arengueesmärkide saavutamises ja inimõiguste-, toiduga 
kindlustatuse ja keskkonnasäästlikkusealaste rahvusvaheliste lubaduste täitmises.

Ajal, mil Euroopa Komisjon ja Euroopa Parlament teevad tööd järgmise arengukoostöö 
rahastamisvahendi ja 2014.–2020. aasta finantsraamistiku läbirääkimiste protsessis, teeb 
raportöör vajaliku etteteatamisega ettepaneku anda sellesse protsessi panus uute Euroopa 
Liidu ja Ladina-Ameerika piirkonna arengukoostöö viiside kohta.

Ülemaailmne majandus- ja finantskriis kahjustab Euroopa riikide majandust tohutult. Samas 
tuleb märkida, et Ladina-Ameerikat ei ole kriis tabanud nii rängalt ja et neil on koguni 
väljavaated 2012. aastal 4,5% suuruseks majanduskasvuks. Aga IMF märgib ka selgelt, et 
ebakindlus maailma kriisist taastumises võib Ladina-Ameerika majanduskasvu kahjustada. 
Positiivsetele majandusennetele vaatamata täheldame ärevusega, et tegemist on piirkonnaga, 
kus 180 miljonit inimest elab allpool vaesuspiiri ja et ÜRO arenguprogrammi andmetel on 
kümme selle piirkonna riiki endiselt maailma viieteistkümne kõige suurema ebavõrdsusega 
riigi hulgas.

EL on piirkonna peamine arenguabi andja, peamine investor ja teine kaubanduspartner. 
Raportöör on veendunud, et koostöö ja abi, mida EL on Ladina-Ameerikale nende aastate 
jooksul sõlmitud assotsieerimislepingute kaudu ja peamiselt arenguabi kaudu andnud, on 
positiivselt kaasa aidanud iga riigi jõupingutustele oma õigusriigi kindlustamiseks ja 
põletavate vaesusprobleemide vähendamiseks. See ei ole õige aeg neid maha jätta: aeg on 
käivitada motivatsiooniraamistik, jätkata nende riikide toetamist, kes seda kõige enam 
vajavad, ja mitte karistada abi lõpetamisega neid, kes saavad paremaid tulemusi, aga kelle 
vaesuse ja ebavõrdsuse näitajad on endiselt lubamatult suured.

Nüüd, mil me ei ole teinud rohkemat kui edasi arendanud meie kahe piirkonna suhteid Kesk-
Ameerikaga assotsieerimislepingu sõlmimisega, ELi ning Ladina-Ameerika ja Kariibi mere 
piirkonna fondi käivitamisega, luues Ladina-Ameerika investeerimisrahastu ja nii olulised 
dialoogid kliimamuutuste, innovatsiooni, narkootikumide või rände teemal, ei saa me oma 
võetud kohustustest taganeda, mis seaks küsimärgi alla kogu meie välispoliitika sidususe.

Raportöör jääb endale kindlaks, et kohalolu tugevdamine Ladina-Ameerikas võib anda ELi 
jaoks uue tõuke kriisist väljumiseks. Seega usub raportöör, et meie arenguabipoliitika on vaja 
ümber orienteerida. Vaja on kooskõlastatud ja konkreetsetele vajadustele kohandatud 
koostööd, milles võetaks arvesse iga riigi olukorda ja mis põhineks laiematel näitajatel kui 
tulude tase. EL peab jätkama koostööd keskmiste tuludega riikidega, et nad arendaksid välja 
oma maksimaalse potentsiaali vaesuse vastu võitlemise ja piirkondliku arengu liidritena.
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Ei tohi unustada, et meie strateegiline partnerlus põhineb ühistel väärtustel ning inimõiguste ja 
põhivabaduste austamisel. Tuleb rõhutada, et meil on lahendada ühised probleemid, nagu 
toidukriis, võitlus kliimamuutuste vastu, ühiskonna kriisist välja toomine, milleks on vaja 
mitmepoolseid jõupingutusi. Selleks palub raportöör Euroopa Komisjoni, et ta esitaks sidusa 
strateegia keskmiste tuludega riikidele kahepoolse abi andmise järk-järgult lõpetamiseks ja et 
ta suurendaks abi väikeste tuludega riikidele. Lõpuks palub raportöör anda uuele 
arengukoostöö rahastamisvahendile tõeline lisandväärtus.

Järgmise arengukoostöö rahastamisvahendi ettepanek peab andma lisandväärtuse

Majanduskriis ei määra ametlikku arenguabi hukule ja selle kärbete tõttu kannatavad eelkõige 
planeedi kõige vaesemad. Me ei saa lubada, et 63% lastest ja alaealistest, kes elavad Ladina-
Ameerikas vaesuses – Ladina-Ameerika ja Kariibi mere riikide majanduskomisjoni andmetel 
– on meie majandust laastava lokkava spekulatsiooni ohvrid.

Selliste esmavajadustega seotud teenuste nagu haridus, tervishoid või seksuaal- ja 
reproduktiivtervise kaitse jaoks vajalikke vahendeid ei tohi vähendada, kui finants- ja 
pangandussektori kaal suureneb. Ei ole vastuvõetav, et praegusest Euroopa Komisjoni 
ettepanekust arengukoostöö rahastamisvahendi kohta on esmavajadustega seotud teenused 
kadunud, konkreetselt välja jäetud prioriteetide nimekirjast. Sellepärast nõuab raportöör 
tungivalt, et säiliks praegune võetud kohustus suunata 20% abist põhisektoritele: haridusele, 
väljaõppele ja rahvatervisele.

Praegune Ladina-Ameerika kasvutsükkel on andnud olulisi edusamme sotsiaalvaldkonnas ja 
majanduses, aga suures osas riikidest ei ole see tähendanud mõistlikke muutusi tulude 
jagunemise mallides ega poliitikas selleks, et parandada sotsiaalset ühtekuuluvust või 
omistada suuremat kaalu teadmistele ja uuendustegevusele. Raportöör on veendunud 
vajaduses anda uuele arengukoostöö rahastamisvahendi ettepanekule lisandväärtus mitte 
ainult abi kvantitatiivse suurendamisega, vaid põhiliselt selle vahendi kvaliteedi 
parandamisega, kindla panusega ümberjaotuspoliitikale ja sotsiaalse ühtekuuluvuse 
tugevdamisele.

Vaesuse vastu võitlemine eeldab ka ebavõrdsuse ja tõrjutuse vastu võitlemist ja sellele tulebki 
uues arengukoostöö rahastamisvahendis rohkem rõhku asetada, ergutades piirkondlikku, 
rahandus- ja maksupoliitikat, stimuleerides esmavajadustega seotud teenuseid ja 
investeerimist teadusesse, tehnoloogiasse ja innovatsiooni, võitlemist kindlusetuse vastu, 
uimastitootmise, -tarbimise ja -äri vastu ning soolise võrdõiguslikkuse edendamist.

Ei tohi unustada, et enam kannatavad ebavõrdsuse ja tõrjutuse all just naised ja 
rahvusvähemused. Ecuadoris näiteks on ligi viis miljonit vaest: 36% kogu elanikkonnast, 
kellest peaaegu kaks miljonit on naised, kes elavad äärmises vaesuses, see tähendab, et nad 
saavad imekombel süüa kord päevas. Peale selle on WHO raportite põhjal 70% Ecuadori 
naistest vanuses 15–44 aastat soolise vägivalla ohvrid.

Samuti on Ladina-Ameerika aastas keskmiselt 25 mõrvaga 100 000 elaniku kohta üks 
maailma vägivaldsemaid piirkondi. 2010. aastal langes ainuüksi Kesk-Ameerikas tapmise 
ohvriks üle 18 000 inimese ja ÜRO arenguprogramm tuvastas, et Kesk-Ameerika valitsused 
kulutasid turvalisusele ja õigusele 4 000 miljonit dollarit. Uues arengukoostöö 
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rahastamisvahendis võiks võtta prioriteediks mitte ainult vägivalla vastu võitlemise, vaid ka 
korruptsioonivastase strateegia käivitamise, samuti ettevõtjate sotsiaalse vastutuse 
tugevdamise.

Uue arengukoostöö rahastamisvahendi programmitöös tuleb jätkata võitlust kliimamuutuste 
vastu erivahendite ja -programmidega, eriti Ladina-Ameerika kõige kaitsetumate riikide 
kohanemiseks kliimamuutustega. Piirkonna säästva arengu jaoks otsustava tähtsusega teemad 
on elurikkuse kaitse ja metsade hävitamise vastu võitlemine.

Tingimata on vaja prioriteetide kindlaksmääramisse, samuti programmide järelevalvesse 
täielikult kaasata riikide ametivõimud ja kodanikuühiskond.

EL peab praeguste ülemaailmsete probleemide ajal jätkuvalt parandama abi tõhusust, aga 
samal ajal pühendama vajalikud ressursid selleks, et miljonid lapsed ei kasvaks üles ilma 
võimaluseta arendada oma võimeid ja elutingimusi. See on kõikide eesmärk ja teeb EList ja 
kõikidest eurooplastest kriisile vaatamata kõigi aegade kõige solidaarsema 
humanitaarprojekti. Seda vastutust peavad piirkonna riigid jagama ja toetama, edendades 
piirkondlikku koostööd ja tugevdades lõunapoolsete riikide omavahelist koostööd.


